ma-infinitiivi
ma-infinitiivi on aina toinen (2.) verbi lauseessa, eli ensin on ensimmäinen verbi (esimerkiksi tulla,
olla, mennä) ja sen jälkeen ma-loppuinen verbi.
Esimerkiksi: Menen käymään kaupassa. / Käyn ostamassa leipää. / Tulen hakemasta lapsia
koulusta.
ma-verbi ei ole koskaan lauseen ainoa (only) verbi.

ma-infinitiivillä on viisi muotoa:
1. mihin?

Menen kirjastoon lukemaan.

2. missä?

Olen kurssilla opiskelemassa.

3.

Tulen ulkoa juoksemasta.

mistä?

4. miten? / millä tavalla?

Opin parhaiten kuuntelemalla.

5. ”ilman” (without)

Hän pääsi kokeen läpi lukematta. (=hän ei lukenut)

Kaikki ma-muodot tehdään verbin he-persoonamuodosta, eli k,p,t on aina vahva.
Ota he-persoonapääte -vat pois ja lisää ma-muoto:

he lukevat → luke-

→ lukemaan, lukemassa, lukemasta, lukemalla, lukematta

he harjoittelevat

→ harjoittele-

→ harjoittelemaan, harjoittelemassa…

he opiskelevat

→ opiskele-

→ opiskelemalla, opiskelematta

he syövät

→ syö-

→ syömään, syömässä, syömästä, syömättä

he kirjoittavat

→ kirjoitta-

→ kirjoittamalla, kirjoittamassa

he nukkuvat

→ nukku-

→ nukkumaan, nukkumassa, nukkumatta

olla-verbi on poikkeus: olemaan, olemassa, olemasta, olemalla, olematta

1. mihin-muoto on –maan. Sen kanssa tulee usein esimerkiksi verbit mennä, lähteä, tulla
(Tulen katsomaan = I come to look.) Myös verbit joutua, kyllästyä, pystyä, ruveta,
ryhtyä, tottua, auttaa, pyytää, onnistua.
2. missä-muoto on –massa. Sen kanssa tulee usein olla tai käydä -verbit. Huomaa
poikkeukset: lähteä : lähdössä, mennä : menossa, tulla : tulossa
3. mistä-muoto on –masta. Sen kanssa tulee usein tulla-verbi (Tulen uimasta = I come from
swimming.) Myös kieltää ja varoa -verbit: Äiti kieltää lasta menemästä tielle (= Äiti sanoo
lapselle: Älä mene tielle.)

4.

miten-muoto on –malla: Opin parhaiten kuuntelemalla. (= I learn by listening) Rentoudun
lukemalla. (= Miten rentoudut? minä luen / tykkään lukea.) Aloitamme lukemalla tekstin. (=
We start by reading a text)

5. ilman-muoto on -matta. Olen ollut koko päivän syömättä. (I have been without eating all
day). Hänen kotitehtävät ovat taas tekemättä. (= hän ei ole tehnyt kotitehtäviä.)

